Lijst ongevallendienst 2022
WAT TE DOEN ALS DRINGEND DOKTERSHULP GEWENST IS?
Voor een inwoner uit Etten-Leur:
- Vraag het slachtoffer, indien mogelijk, naar de naam van de eigen huisarts.
- Neem contact op met genoemde huisarts of waarnemer.
- Overleg met de arts over de eerste hulp die geboden moet worden.
- Overleg met de arts of zijn komst gewenst is of dat het slachtoffer naar hem mag worden gebracht.
Voor een inwoner van buiten Etten-Leur:
(of als niet bekend is wie de huisarts van het slachtoffer is)
- Bel de ongevallendienst via het telefoonnummer van de dienstdoende huisarts, zoals hieronder per maand
is aangegeven.
- Overleg met de arts over de eerste hulp die geboden moet worden.
- Overleg met de arts of zijn komst gewenst is of dat het slachtoffer naar hem mag worden gebracht.

ONGEVALLENDIENST HUISARTSEN ETTEN-LEUR 2022
bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur
Maand

Praktijk

Januari

Ha-team Markt

5015050

5022333

Markt 128

Februari

Ha-team Nassaulaan

5012378

5033550

Nassaulaan 7

Maart

Ha-team de Keen

5013289

5013289 (toets 1)

Voorsteven 88

April

Ha-praktijk De Wiek

5013344

5013344

Achter de Molen 15

Mei

Ha-team Markt

5015050

5022333

Markt 128

Juni

Ha-team Nassaulaan

5012378

5033550

Nassaulaan 7

Juli

Ha-team de Keen

5013289

5013289 (toets 1)

Voorsteven 88

Augustus

Ha-praktijk De Wiek

5013344

5013344

Achter de Molen 15

September

Ha-team Markt

5015050

5022333

Markt 128

Oktober

Ha-team Nassaulaan

5012378

5033550

Nassaulaan 7

November

Ha-team de Keen

5013289

5013289 (toets 1)

Voorsteven 88

December

Ha-praktijk De Wiek

5013344

5013344

Telefoonnummer

Spoednummer

Adres

Achter de Molen 15

Heeft u op werkdagen tussen 17:00 uur en 8.00 uur, in de weekenden of op feestdagen met spoed een
huisarts nodig?
Kijk eerst op de website van de Huisartsenpost wat u zelf kunt doen. Op de website van de huisartsenpost
vindt u met welke locatie u contact op kunt nemen afhankelijk van waar u woont.
www.huisartsenpostenwestbrabant.nl
Is het nodig dat u de huisartsenspoedpost belt? Dan kunt u terecht bij de huisartsenspoedposten:
Breda
076 - 52 58 500
Roosendaal
0165 - 53 02 00
Deze ongevallendienst is alleen bedoeld voor noodgevallen die dringend hulp behoeven en geldt voor
patiënten die NIET uit Etten-Leur komen, of waarvan niet bekend is wie de huisarts is of dit niet meer kunnen
meedelen.
Indien de patiënt een huisarts heeft in Hoeven, Sprundel, St. Willebrord of Prinsenbeek, dient in eerste
instantie contact opgenomen te worden met de eigen huisarts, danwel zijn/haar vervanger.
De industriewijk Zwartenberg valt onder de zorg van de huisartsen uit Zevenbergen.
Deze publicatie is van kracht tot en met 31 december 2022.
De gezamenlijke huisartsen van Etten-Leur.

